
UCHWAŁA NR XXIV/141/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Lipsko a spółką W.P. INVESTBUD Sp. 
z o.o. z siedzibą w Lipsku dotyczącego realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na 

terenie działki nr ew. 630/7 położonej w Lipsku 

Na podstawie  art.  18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym             
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 22  ust. 1 i 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach        
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U.               
z 2020r. poz. 219)  Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między Miastem i Gminą Lipsko a spółką W.P. 
INVESTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku w trybie art. 22 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. 
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 
określającego sposób realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu przez inwestora W.P. INVESTBUD sp. 
z o.o. z siedzibą w Lipsku odcinka drogi w ramach działki nr ew. 630/7 położonej w Lipsku w gminie Lipsko, 
stanowiącej inwestycję towarzyszącą inwestycji mieszkaniowej projektowanej na działkach nr ew. 629/1, 
629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 629/8, 629/10, 629/11, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, 630/8, 
630/9, 630/10 położonych w Lipsku w gminie Lipsko. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §1 
niniejszej Uchwały.  

§ 3. Wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia ponosić będzie inwestor - W.P. INVESTBUD 
Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku.  

§ 4. Szczegółowe warunki i zasady wykorzystania terenu określone zostaną w odrębnej umowie pomiędzy 
Miastem i Gminą Lipsko a spółką W.P. INVESTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku.  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku 

 
 

Marcin Lenart 
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UZASADNIENIE

Inwestor W.P. INVESTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku przy ul. 1 Maja 11, 27-300 Lipsko,
z dniem 13 lipca 2020r. wystąpił do Rady Miejskiej w Lipsku z wnioskiem o podjęcie uchwały
wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji
towarzyszącej.

We wniosku inwestor poinformował Radę Miejską w Lipsku o zamiarze złożenia odrębnego
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działek nr ew. nr ew. 629/1,
629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 629/8, 629/10, 629/11, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6,
630/8, 630/9, 630/10 położony w m. Lipsko w gm. Lipsko.

Wnioskiem z dnia 13 lipca 2020r. inwestor zwrócił się z prośbą o zawarcie porozumienia
dotyczącego inwestycji towarzyszącej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z
2020 r. poz. 219) polegającej na wybudowaniu odcinka drogi gminnej w ramach działki nr ew.
630/7 położonej w m. Lipsko w gm. Lipsko. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 6 w/w ustawy
porozumienie z inwestorem zawiera wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie uchwały rady
gminy.

Porozumienie zawarte na podstawie podjętej uchwały określi szczegółowe warunki realizacji
inwestycji, przy spełnieniu wymagań zawartych w §3 uchwały. Inwestycja będzie dotyczyła
urządzenia odcinka drogi oraz jeśli strony porozumienia tak postanowią chodnika, zjazdów,
odwodnienia i oświetlenia.
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